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Obrazy ze Składu

13 marca 2020 r., kiedy ogłoszono stan zagrożenia epidemi- 
cznego, nasz pędzący świat się zatrzymał, drzwi do instytucji kul-
tury zamknięto do odwołania. Otoczenie dawnego Składu Solnego 
ogarnęła niespotykana wcześniej cisza i spokój.

Wokół zapanowała pustka. Na ulicy, w kulturze i życiu. Hashtag 
#zostańwdomu i wozy policyjne nawołujące do pozostania 
w zamknięciu sprawiały, że człowiek bał się wyjść na ulicę. Idąc 
do sklepu po chleb czuł się nieswojo. Większość projektów i prac, 
w które każdy z nas był zaangażowany została z dnia na dzień od-
wołana lub przesunięta w czasie. Tymczasem pojawił się też 
oddech, którego żyjąc w mieście często brakowało, do swobodne-
go zanurzenia się w tworzeniu. Dla wielu z nas był to czas z jednej 
strony biedny, ale z drugiej wyjątkowy i pełen swoistego piękna, 
właśnie dlatego, że nic się nie działo…

Po tygodniu od ogłoszenia stanu epidemii postanowiłem tę pustkę 
w przestrzeni miejskiej i działalności kulturalnej nieco zagospoda-
rować i oswoić, gdyż życie w pracowniach dawnego Składu Solne-
go toczyło się dalej.

Mając na wyciągnięcie ręki obrazy najbliższych sąsiadów, plac 
przed budynkiem niebędący już samochodową dżunglą i okno 
Wiewiórki, zainicjowałem cykl tygodniowych wystaw jednego 
obrazu kolejnych artystów z dawnego Składu Solnego. Z Piotrem 
Bogatką zaadaptowaliśmy przestrzeń przy wejściu do budynku. 
Wycięta krata i odmalowane okno, oświetlenie schowane za 
kartonową chmurką, schody z palet do okna (skradzione nam 
2-krotnie), złoty stojak, to była nasza nowa galeria. Proste i nisko-
budżetowe rozwiązania stworzyły sytuację do jednoosobowego 
obcowania ze sztuką, zgodnego z wytycznymi sanitarnymi czasu 
pandemii. Bez większego planu, z tygodnia na tydzień, docierałem 
do następnej sąsiedzkiej pracowni, by pozyskać kolejny obraz do 
ekspozycji w oknie. Dzieła były dostępne przez całą dobę, 7 dni 
w tygodniu. Finalnie od marca do czerwca powstało 13 tygodnio-
wych wystaw, w których wzięli udział wszyscy artyści wizualni re-
zydujący w dawnym Składzie Solnym.

Zabytek, w którym na przestrzeni jego 200-letniej historii funkcjo-
nowały bardzo różne działalności, od składu soli przez stajnie, po 
koszary i bazar, w czasie kwarantanny pokazał swoje współczesne 
oblicze. Aktualnie w dawnym Składzie Solnym mieszczą się pra-
cownie malarskie, rzeźbiarskie, konserwatorskie i muzyczne. Jest 
też upcyklingowa pracownia krawiecka, są organizacje pozarzą-
dowe oraz lutnik i galeria Skład Solny.



Kraków, po upadku „artystycznego Zabłocia”, gdzie w 2011 roku 
mieściło się kilkadziesiąt pracowni artystycznych i kilka nieinsty-
tucjonalnych galerii, przez ostatnie lata wydawał się być 
miastem zupełnie pozbawionym miejsc, w których artyści byliby 
dla siebie sąsiadami. 

Na skutek przemian na Starym Podgórzu i ciągnących się od kil-
kunastu lat planów inwestycyjnych miasta na terenie dawnego 
Składu Solnego, działalności wymagające pewnego zabezpie- 
czenia i gwarancji lokum stopniowo zaczęły się wyprowadzać. 
Proces ten otworzył furtkę artystom, dla których w obecnych re-
aliach tymczasowość przestrzeni jest niczym nowym i niestety 
powszechnie akceptowalnym. Dotarliśmy do momentu, w którym 
po 230 latach w budynku działają wyłącznie ludzie skupieni 
wokół kultury, sztuki i edukacji. Ich egzystencja w tym miejscu nie 
wybiega zbytnio w przyszłość, gdyż od 20 lat słyszy się, że na-
stępny rok ma być tym ostatnim.

Gdy w 2019 roku z budynku wyprowadziła się hurtownia papie- 
rosów, historia „starego bazaru” dobiegła końca. Sporych roz- 
miarów obskurny magazyn po hurtowniku został wystawiony na 
aukcji miejskich lokali użytkowych. Z uwagi na plany inwesty- 
cyjne miasta, potencjalny rok działalności wydał nam się wystar-
czający. Aukcję wygraliśmy nie licytując się z nikim.

Następnie, zainaugurowaliśmy działalność Wiewiórki wystawą 
„Sól Zabłocia”, będącą refleksją nad utraconą dzielnicą i rolą ar-
tystów w kreowaniu symbolicznego i ekonomicznego kapitału, 
który w przypadku Zabłocia okazał się gwoździem do ich trumny. 
Po artystach pozostały bowiem jedynie wspomnienia i farba na 
niektórych jeszcze niezrównanych z ziemią murach i ogrodze- 
niach.

Jako grupa przyjaciół i bezdomna organizacja skupiona na 
sztuce i przyrodzie, wprowadziliśmy się z radością do dawnego 
Składu Solnego. Szczelny dach nad głową, centralne ogrzewanie, 
podwórko i artystyczne sąsiedztwo były tym, czego szukaliśmy. 
Budynek i jego otoczenie jawiły się jako miejsce ponure i zanie- 
dbane, z czym gotowi byliśmy się zmierzyć. Po kilku miesiącach, 
gdy na części placu powstała Otwarta Stocznia ze swoimi koloro-
wymi pływadłami, a pozostałe dwa puste lokale wynajęli znajomi 
artyści, zrozumieliśmy, że znaleźliśmy się w miejscu wyjątkowym, 
gdzie pojęcie współpracy każdego dnia nabiera nowego sensu...

Bartolomeo Koczenasz





Peter Bogatka
Chłopiec z zapałkami
olej na płótnie, 1994/1995
200 x 170 cm



Peter Bogatka (ur. 1961 roku), ukończył grafikę na Wyższej Szkole 
Komunikacji Wizualnej w Krefeld oraz malarstwo na Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie, zajmuje się malarstwem.
www.peterbogatka.com
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Bogumił Książek (ur. 1974)
Le muse di san Misogeno
Olej i emalia na płótnie, r. 2020
150 x 130 cm



Bogumił Książek (ur. 1974 roku w Krakowie), malarz, wykładowca 
Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Studiował 
filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim i malarstwo na Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie. Mieszkał i pracował we Florencji oraz 
Tizzano do 2009 roku. Od 2019 roku na Wydziale Malarstwa 
Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie prowadzi 
Pracownię Interdyscyplinarną. W swej twórczości podejmuje tematy 
nawiązujące do historii sztuki, literatury oraz historii politycznej.
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Stanisław Koba
Artysta na wyspie Wielkanocnej
Olej na plótnie, r. 2001
200 x 200cm





Stanisław Koba (ur. 1957 w Przemyślu), malarz i rysownik; autor 
form przestrzennych. Ukończył Akademię Sztuk Pięknyc
w Krakowie. Dyplom zrealizował w pracowni malarstwa
prof. Jerzego Nowosielskiego. Mieszka i pracuje w Krakowie.





Maria Wasilewska
Krzywe zwierciadło
Stal chromowana, r. 2018
60 x 40 cm



Maria Wasilewska (ur. w 1971 roku w Toruniu), artystka wizualna, 
mieszka i pracuje w Krakowie. Dyplom z rzeźby w pracowni
prof. Macieja Szańkowskiego w 1996 roku na Wydziale Sztuk Pięk-
nych UMK w Toruniu. Od 2010 jest zatrudniona jako wykładowczy-
ni na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. 
W 2008 roku otrzymała stypendium Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, w 2013 roku nagrodę specjalną galerii 
„Amy–d Arte Spazio” na wystawie 7th International Arte Laguna 
Prize w Wenecji. Artist in Aso – rezydencja artystyczna, Japonia
– 2018. Głównie zajmuje się instalacją, realizacjami site specific 
i environment, tworzy obiekty przestrzenne oraz wideo. W pra-
cach często wykorzystuje dźwięk. W sztuce interesują ją możliwo-
ści poznania, odczuwania i nazywania rzeczywistości.
www.mariawasilewska.com







Mateusz Jarecki
Dziewczyna, być może już kobieta.
Olej na płótnie, r. 2020
100 x 150 cm





Mateusz Jarecki (ur. 1973 roku), zajmuje się scenografią, rzeźbą 
i malarstwem.





Sabina Woźnica
Getting Through the Womb of Wild Self.
Olej na płótnie, r. 2012
100 x 130 cm



Sabina Woźnica (ur. 1977 roku), studia ukończyła w Europejskiej 
Akademii Sztuk w Warszawie, gdzie w 2002 roku uzyskała dyplom 
z wyróżnieniem. Od 2008 roku mieszka i pracuje w Krakowie. 
Zajmuje się malarstwem, grafiką i performance’m. Należy do I.A.A. 
Unesco, a od 2013 roku do ZPAP- okręgu krakowskiego. Prace 
w kolekcji andel’s Art i Sheraton Grand oraz prywatnych zbiorach 
w Polsce i na świecie. Jest laureatką nagrody im. Tadeusza 
Kulisiewicza oraz stypendium Marszałka Województwa Śląskiego 
za działalność w dziedzinie kultury. Jej prace pokazywane były 
ostatnio na pokazywane na Targach Sztuki (Parallax Art Fair) 
w Londynie, pod patronatem Instytutu Adama Mickiewicza, 
uczestniczyła również w Międzynarodowym Festiwalu Anima 
Mundi w Wenecji ze swoim performance'm Ptak wody i ognia 
w Palazzo Ca'Zanardi. Indywidualne wystawy artystki odbyły się 
m. in. w Kunstraumprojekte Ewigkeitsgasse w Wiedniu, Galerii 
Artemis, Polskim Domu Aukcyjnym w Krakowie, Małopolskim 
Ogrodzie Sztuki, Instytucie Cervantesa w Krakowie, Mieście 
Ogrodów Instytucja Kultury im. K. Bochenek w Katowicach, 
w Teatrze Powszechnym  w Warszawie,  w Bałtyckim Teatrze 
Dramatycznym w Koszalinie, w warszawskiej Galerii TPSP,
w Łazienkach Królewskich w Warszawie oraz wielu innych.
www.sabinawoznica.eu







Basia Budniak
Bez tytułu
Praca z cyklu Trening do pracy z algorytmami
Autorska odbitka srebrowa na papierze barytowym, r. 2016
18 x 26 cm



Basia Budniak (ur. 1982 roku), fotografka, studiowała polonistykę 
na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz fotografię na Uniwersytecie 
Artystycznym w Poznaniu, którą kontynuuje w Państwowej 
Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. 
W swoich pracach często sięga do tradycyjnych technik foto- 
graficznych, kładąc też duży nacisk na performatywny charakter 
obrazu fotograficznego, posługiwania się nim i funkcjonowania. 
Interesuje ją problematyka portretu. 
Zrealizowane prace to m.in. Maska, Pomiarowy Zakład Portretowy, 
Sieć, Profilówka, Mandale. 
www.basiabudniak.com







Piotr Jakubowicz
Flux 200123, r. 2020
Olej na płótnie
130 x 97 cm



Piotr Jakubowicz (ur. 1973 roku), absolwent Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie, zajmuje się malarstwem.
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Agnieszka Wozowicz
Bez tytułu, r. 2020
Olej na płótnie
46 x 55 cm



Agnieszka Wozowicz (ur. 1972 roku), ukończyła historię sztuki na UJ, 
podyplomowo malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 
Nauczycielka oraz przewodniczka po Krakowie.
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Maruna / Dawid Polony
Upcykling rzecz pospolita , r. 2020
Technika mieszana, upcykling
120 x 65 cm



Gosia Grodzka – od 2008 roku tworzy markę Maruna, projektuje 
dla polskich marek akcesoria i ubrania w duchu zero waste. 
Prowadzi warsztaty propagujące upcykling jako skuteczną formę 
walki z wyniszczaniem środowiska. Współpracuje z wieloma insty-
tucjami oraz markami.

Dawid Polony – absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, 
zajmuje się projektowaniem mody.







Cecylia Malik
Skrzydło , r. 2020
Olej na płótnie
150 x 150 cm



Cecylia Malik (ur. 1975 roku), malarka, performerka, edukatorka, 
ekolożka i miejska aktywistka. Ukończyła malarstwo na Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie. Absolwentka podyplomowych studiów 
kuratorskich na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Współ- 
twórczyni Modraszek Kolektyw akcji w obronie Krakowskiego 
Zakrzówka przed zabudową i cyklicznej imprezy na Wiśle Wodnej 
Masy Krytycznej. Inicjatorka akcji społeczno–artystycznych takich 
jak Chciwość Miasta, Matki Polki na wyrębie, Warkocze Białki
w obronie rzeki Białki i Siostry Rzeki. Za realizację akcji artystycznej 
365 Drzew otrzymała tytuł Kulturystki roku 2010 nagrody Programu 
3 Polskiego Radia. W 2012 roku otrzymała stypendium Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Laureatka Nagrody Katarzyny 
Kobro za rok 2018. 
Cecylia Malik, organizując happeningi wspólnie z ekspertami, 
instytucjami i mieszkańcami, dba o ich sens i skuteczność zarazem 
kreując je, jako wydarzenia artystyczne w przestrzeni publicznej.
www.cecyliamalik.pl







Bartolomeo Koczenasz
Basen krakowski , r. 2020
Mixed media
166 x 98 cm



Bartolomeo Koczenasz (ur. 1988 roku), artysta sztuk wizualnych, 
absolwent filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego i współzałożyciel 
Centrum Sztuki Współczesnej Wiewiórka w Krakowie. W latach 
2016- 2018 prowadził niezależną instytucję sztuki Art House 
w Krakowie. Od 2010 roku współorganizuje wydarzenia o charak-
terze społeczno-artystycznym, m.in. Ulica Józefa, Wodna Masa 
Krytyczna i Modraszek Kolektyw. W 2012 roku został nominowany 
na artystę roku w plebiscycie Kulturalne Odloty Gazety 
Wyborczej. W 2018 roku zrealizował projekt Dar Krakowian dla 
Pomorzan, w ramach którego spławił rzeźbę Księżyca Wisłą 
z Krakowa do Gdańska. Od 2019 roku kuratoruje wystawy i pro-
gramy rezydencyjne w CSW Wiewiórka w tym wystawę Sól 
Zabłocia, która zdobyła pierwszą nagrodę w konkursie krakow-
skiego tygodnia galerii Krakers. 
Pasjonuje się wodą, archiwami fotograficznymi i przestrzenią 
miejską. Tworzy obiekty fotograficzne i realizuje projekty arty-
styczne o charakterze site-specific.
www.bartsmiles.com







Jakub Wozowicz
Bez tytułu
Drewno i stal
95 x 75 x 36 cm



Jakub Wozowicz (ur. 1977 roku), rzeźbiarz i absolwent Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie.





Katalog jest współfinansowany ze środków
Centrum Kultury Podgórza w ramach 
Programu „Zakupu dzieł” w 2020 roku.

WWW.BARTSMILES.COM
WWW.CSWWIEWIORKA.TUMBLR.COM
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